Annex I
SOL∙LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS ARTÍSTIQUES AL CARRER

DADES PER A NOTIFICACIONS
LLINATGES I NOM O RAÓ SOCIAL:
DNI/NIF:
NÚM.
o KM:

ADREÇA (C/, PL., AV...):

BLOC:

CP:

MUNICIPI:

PROVÍNCIA:

TEL.:

FAX:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

ESC.:

PIS:

PORTA:

ACTIVITAT A REALITZAR
PINTORS I CARICATURISTES
BALLARINS, TITELLAIRES, PALLASSOS, ACRÒBATES I MALABARISTES

MÚSICS I CANTANTS
ESCULTURES HUMANES

PERÍODE PER AL QUAL SE SOL·LICITA AUTORITZACIÓ
ANUAL

TEMPORADA D’ESTIU

PARTICIPA EN UN GRUP MUSICAL AL CARRER
SI

NO

NÚMERO D’INTEGRANTS (MÀXIM 5)

NOM DEL GRUP

(Cada un dels integrants ha de presentar, individualment, una sol·licitud)

SOL·LICITA
Inscripció al cens d’artistes amb activitat al carrer i llicència municipal

DOCUMENTS APORTATS:
DNI/NIE
CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT (*)
2 FOTOGRÀFIES FORMAT CARNET
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT
CURRÍCULUM
DOSSIER DE LA PROPOSTA ARTÍSTICA
*(Únicament l’han d’aportar els no empadronats al municipi de Palma).

PROTECCIÓ DE DADES
D’acord amb el que disposa l’article 21 de el decret que aprova la Instrucció per a l’activitat dels artistes al carrer (BOIB 157, de 10 de setembre
de 2021), les dades personals facilitades en compliment de l’objecte d’aquest decret han de ser tractades de conformitat amb el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantía
dels drets digitals, i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.
La finalitat del tractament i la base jurídica per a aquest tractament és la tramitació de les llicències d’artistes al carrer, així com, en el cas de les
llicències de caràcter anual, la seva pròrroga, d'acord amb el que disposa el present decret.
El responsable del tractament de les dades personals recollides en virtut d’aquest decret és la Direcció General de Participació Ciutadana i
Coordinació Territorial (Pl. Santa Eulàlia, 9, 3r, 07001 Palma), davant la qual els interessats podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i
supressió d’aquelles.

Per a no aportar documents elaborats per l'Administració, el sol·licitant declara la
veracitat de les dades consignades i autoritza que es verifiquin utilitzant els
mitjans telemàtics necessaris i disponibles per a les administracions públiques
SÍ

NO

Palma, .......... d...................................... de ................
(firma)

